
Problem kring Erik den helige i Hamburgs Kunsthalle
Rydbeck, Monica
Fornvännen 225-238
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_225
Ingår i: samla.raa.se



PROBLEM KRING ERIK DEN HELIGE 
I HAMBURGS KUNSTHALLE 

Av Monica Rydbeck 

Då Kunsthalle i Hamburg för två år sedan i antikvitetshandcln 
lyckades förvärva en sådan sällsynthet som en i utomordentligt 
gotl skick befintlig senmedeltida helgonmålning på panna, av 
sannolikt nordtyskt ursprung och av framstående konstnärlighet, 
väckte detta givelvis uppmärksamhet i nordiska fackmannakret-
sar. Från svensk sida skärptes intresset i hög grad. då man erfor 
att målningen återgav ett kungahelgon i riddarruslning. 

Delta sista faktum ledde till tanken all det skulle kunna röra 
sig om en av de tre nordiska helgonkungarna Olav av Norge, 
Knul av Danmark eller Erik av Sverige. Ludvig den helige av 
Frankrike användes såsom benämning, då bilden först debattera
des, men målningens karaktär, Ludvig den heliges mycket ringa 
förekomst på medeltida tyskt och nordiskt område samt den 
totala avsaknaden av liljeornament och av varje antydan om 
Kristi törnekrona, det franska kungahelgonets speciella attribut, 
ha emellertid kommit Ludvigs namn att försvinna ur diskussionen 
om målningen. 

Bland de tre nordiska helgonkungarna har sedan endast den 
svenske S:l Erik diskuterats i sammanhanget. S:t Olofs attribut, 
yxan, finnes nämligen icke här; den danske S:t Knut har visser 
ligen intet klart avgränsat ikonografiskt varialionsschema, men 
spjut, riksäpple, i vissa fall korsmärkt fana tillhöra hans karak
teristika; av dessa ses blott det föga individualiserande riksäpplet 
pä den aktuella bilden. Såsom framgår av fig. 1—2 är det i före-
varande fall frägan om en nistningsklädd gestalt med hermelins-
fodrad mantel (iver axlarna och kungakrona på huvudet. Högra 
handens smala, artikulerade fingrar hälla om en spira med ädel-
stensprytt krön, på den vänstra handens flata vilar etl glasblankl 
riksäpple med juvelprytt kors. Etl svärd avtecknar sig mot man-
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teln, dess fäste försvinner bakom vänstra handen. Karakteristika 
måste sålunda anses stämma med det, som kan återfinnas hos 
en S:t Erik från sent 1400-tal. Denne Sveriges »rex perpetuus» 
företer visserligen ingalunda en ikonografiskt enhetlig gestalt, han 
har framställts både som ung och skägglös och som skäggig och 
åldrad, ibland är han civil, ibland ruslningsklädd. Medan tidiga 
Eriksbilder aldrig ha rustning, sker under 1400-talets senare hälft 
en tydlig ikonografisk förskjutning till förmån för riddarhelgonet 
i rustning; efter 1500 överväga framställningarna med rustning.1 

Bilden rymmer emellertid fler problem än de rent ikonogra
fiska. Den har tidigare publicerats och då beskrivits;2 dock skulle 
förf. här vilja med vissa tillägg rekapitulera delar av redogörelsen. 
Det rör sig om en panna, ca 144 cm hög och 66 cm bred. Dess 
tre ekbräder sammanhållas av en plan ramlist, profilerad med 
rundstav och skråkant in emot bildfältet på tre sidor; på den 
fjärde, nedtill, finnes endast skråkanten. Anmärkas bör därjämte, 
att ovankantens list blivit avfasad uppåt och att själva pannan 
något avtunnats på baksidan, bakom ramen. Vänstra nedre hör
net är avbilat bakifrån. Ramen och dess färg äro ursprungliga, 
listen fasthålles av trädubbar, fyra på vardera kortsidan, sex på 
vardera långsidan. Ingenstädes finnas spår av gångjärn. Såsom 
Dr Roskamp påpekat, ha därjämte de båda vertikala smalsidorna 
icke någonsin blivit strukna med färg, utan färgö verskol t har 
framifrån fått fritt rinna över det i övrigt omålade kant t räet 

Med andra ord, det är icke fråga om en rörlig altarskåpsdörr 
utan om en målning, som varit fast placerad. Man skulle vilja an
taga, att den fasthållits i en ränna nertill; tydliga slitmärken, som 
antyda, att nedre framkanten varit dold till ett par cm:s höjd, 
tyda härpå liksom den ovan nämnda avbilning av vänstra hörnels 
baksida, som kan ha motiverats av att ramen svällt eller spruckit 
och icke passat i sin fals. Eventuellt skulle vi sålunda här se en 
representant för den senmedeltida altarskåpsdetalj, som i Tysk
land benämnts Standfliigel och som utgöres av en på en altar-
skåpspredella ställd och fästad »extra» flygel, tillkommen säker-

1 Bengt Thordeman, Erik den helige i medeltidens konst, i Erik den helige, 
historia, kult, reliker, 1954, s. 173 f. 

2 Diedrich Boskamp, Erwerbungen fiir die Gemäldegalerie im Jahre 1958, 
Hamburger Kunsthalle, s. 141 f. 
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Fig. 1. Rustningsklädd konung, S:t Erik9 Målning på ekpannd, tillhör Kunst-
halle, Hamburg. — Heiliger König, wahrscheinlich Erik, der Schutzheilige 
Schwedens. Tafelmalerei, eu. Standflugcl eines Altares. Der Hamburger Kunst-

halle gehörig. Foto Kleinhempel, Kunsthalle, Hamburg. 
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ligen av rent estetiska skäl för att bjuda ögat en ersättning lör de 
rörliga flyglarnas silhuett, då dessa slutas framför altarets corpus. 

Så långt förf. har sig bekant innefattar det svenska altarskåps
materialet inga bevarade prov på denna konstruktion. I Liibecks 
St. Annen Museum finnas däremot exempel både på dylika Stand
fliigel och på predellor, i vilkas täckplatta en ränna antyder, alt 
altarskåpet haft eller varit avsett alt kompletteras med en fast 
flygel. Intet exempel härrör dock från så lidig period som Ham
burgmålningen.3 En möjlighet vore atl tolka bilden icke som altar-
flygel ulan såsom en fyllning från ett kor- eller läktarskrank, av 
den typ, som ännu finnes väl representerad på engelskt område, 
i flertalet fall med figurer i skulptur, men åtskilliga med målade 
fyllningar som erbjuda paralleller.4 

Beskrivningen på tavlans konstruktion bör kompletteras med 
en färgredogörelse. Målningens ramlist är röd, prydd med om
växlande gnid- och silverbladschabloner (silvret givetvis svartnat), 
och omger ett landskap med skarpblå himmel och sandfärgad 
markyta, som blir mörkt blågrön mot landskapets fond och blekt 
mossgrön i den som en tät blomstermatta utformade förgrunden; 
1. o. m. de klar! markerade liljekonvaljestånden äro någol moss-
färgade. Mot detta landskap avtecknar sig den slående figuren 
klart och distinkt, snarast metalliskt. I den rödgrnndade gyllene 
glorian med dess inpressade randrosettmönster äro kungakronans 
av treflikiga blad komponerade krön inpunsade. medan den med 
omväxlande blå och röda stenar samt med pärlor besatta smala, 
med täckfärg markerade kronringen vilar pa del mörkt brunröda 
hårets finstrierade lockar. Karnationen iir rödbrun, ansiktets lind 

3 Dr Max Hasse har välvilligt lämnat följande upplysningar: I SI. Annen 
museum finnas a) en Standfliigel lill Henning von der Heides Fronleichnams-
altare av år 1496, från Burgkirche; predellan företer dock inga spår av 
flygelns fäl tande; b) Thomasallaret av år 1515, också från Burgkirche, vars 
predella visar spår för nu försvunna Standfliigel; c) Magdalenaallarel av år 
1519, även della frän Burgkirche, i vars predella likaledes finnas rännor för 
Standfliigel. 

4 Jfr Francis Bond, Screem and gaUeriei, 1908, s. 70 f. med påpekande! 
all målade skrank äro vanliga i Norfolk och Suffolk, samt avbildn. bl. a. s. 
71—72 med framställningar av S;l Georg och S:t Michael i kyrkan i Ilanworth 
oeh s. "I med apostlar i Cawston, samtliga av senmedeltida typ. Bond förut
sätter nederländsk! inflytande. 
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I'ig. 2. Detalj nu S:t Eriksbilden, Hamburg. — Detuil des Tafcl-
hildes Abb. 1. Foto Klcinhcmpd. Kunst halle, Hamburg. 

verkar tunn, spänd. De smala uppmärksamt fjärrskådande ögo
nens iris är brun, vitkantad, ögonlocket har brun kant och bruna 
ögonhår, ögonöppningens nedre linje har ingen färgmarkering. 

Även händerna äro rödbruna, fingrarna omsorgsfullt och detal
jerat modellerade i sitt fasthållande av de båda attributen: i höger 
hand scepter med brunrölt skaft och skarpa gula glansdagrar 
samt ett krön, besatt med pärlor samt röda och blå stenar; på 
vänster hand vilar den glasblanka globen, svart-grå-brini med 
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gråvita glansdagrar och juvelbesatt kors. Nedanför vänstra han
den skymtar svärdfästet med dess guldagrade metallsnoddorne-
ring. Klingan, eller rättare dess balja, siar mörkbrun. 

Rustningen består av en ringbrynja, vars halsparti är mörkt 
gråaktig med gula och vita glansdagrar, medan den nertill fram
skymtande snibbens vitdagrade grå metall ytterst övergår i gula 
ringar. Rustningens bröstharnesk samt ben- och armskydd äro 
samtliga närmast koppar- eller roströda med mässingsgula dagrar, 
på bröstet närmande sig citrongul!. Remmarna äro svartbrnna, 
beslagens nitar och söljorna gula. På högerarmens undersida, i 
vänstra armbågsvecket och ovan de med remsöljor fästa lårbens-
skydden skymtar en klarröd underdräkt. En symmetriskt drape
rad hermelinsfodrad mantel, sammanhållen av elt ädelstensprylt 
ovalt spänne, bildar en skärm mellan figuren och landskapet. 
Mantelns insida är sålunda ljust gråblå med svartgrå svansar, 
även yttertyget står nu nästan svart men bör ha varit blått av-
vissa bevarade nyanseringar all döma. 

Sammanfattningsvis bör betonas figurens klara, metalliska, 
fasta färgytor med omsorgsfullt modellerande glansdagrar. 

Ovanstående omständliga färgredogörelse bei ingas av att bilden, 
sedan den tolkats såsom en S:t Erik, från diskussionens första 
stund jämförts med en i Statens historiska museum i Stockholm 
befintlig S:t Erik. målad på flygeln till det lilla altarskåpet frän 
Salems kyrka (fig. 3). Bilderna äro nian tvekan nr mänga syn
punkter likartade beträffande hållning, proportionering och kom
position; kronologiskt råder heller ingen större skillnad; efler vad 
rustnings- och dekoralionsdetaljer omvittna, torde Stockholms-
bilden böra daleras till 1480-talets början. Hamburgbilden ell 
fåtal år senare. 

S:t Erik från Salem är inkomponerad pa sin panna på samma 
sätt som helgonet i Hamburg; dock iir han ställd på ell mlal sten
golv mot en draperifond av granatäppleniönslrad brokad i guld 
och rött, ovanför vilken en stjärnströdd blå himmel vidtager. 
Frånsett draperiets färger stå vi här inför en blond kylig färg
skala, en gestalt med veka, litet utsuddade t. o. in. lätt svullna 
anletsdrag, där den lilla rundade näsan och den lydliga modellc-
ringen av de stora, Ijusskuggade och grunda ögonhålorna kring 
de fjärrblickande, milda och vitt skilda ögonen äro Uarakterise-
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Fig. 3. S:t Erik. Vänstra flygeln till altarskåpet från Salem, Södermanland, 
au Herman Rode. — St. Erik auf dem linken Flugel des Altares von Salem, 

Södermanland, Malerei von Herman Rode. 
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rande. Salem-Eriks händer äro gnmmiartade, nägot slappa i sitt 
grepp kring spira och svärdfäste, och svärdet har med viss svå
righet intecknats i bildfältet. Vad som karakteriserar denne rusl-
ningsklädde helgonkung är dessutom att de distinkt konturerade 
harneskplåtarna återgivas såsom nästan plana silver- och guld-
laserade ytor — guld till bl. a. knä- och lårbensskydd — där enkel 
skuggning och streckteckning ange dekor, sammansättnings- och 
böjningslinjer, detta i avgjord kontrast till Hamburghelgonets med 
färg mot ljusa dagrar modellerade, kroppsomslutande rustnings-
delar. Medan Salem-Eriks spira är enkelt streckskuggad längs 
skallet, blir Hamburgsceplret odisputabelt rundat och glänsande 
tack vare ett flertal parallellöpande verlikala kontrasterande färg-
ränder. Å andra sidan är Salem-Eriks mantel mjukare och rikare 
draperad än Hamburg-motsvarigheten. 

Det lilla utsökta altarskåpet från Salem med dess drag av 
provinsiell naivitet — ett positivt inslag i dess karaktär — har 
betraktats såsom tillhörande Herman Rodes centrala och egen-
händiga produktion.5 överensstämmelserna mellan detta och Ro
des dokumentariskt styrkta arbeten — Nikolaiallarel i Reval 1482, 
Lnkasallaret från Liibecks Katharinenkirche 1484 — äro oom
tvistliga. Vi återfinna det tunna färgskiktet, den kyliga färgska
lan med dess typiska blå toner, vi se figurer med ofta odrama
tiska, tafatta åtbörder och formlösa, gnmmiartade händer. Stilla, 
mjuka ansikten med brell sittande kupiga ögon med mild, »ver-
sonnen» blick, omgivna av stora skuggade hålor; bredd över 
pannan, en ansiktsoval, som obruten vidgas över (iron och tin
ningar, litet bullig näsa, inga skarpa begränsningslinjer. Kvinno
ansiktena äro av ganska ensarlad skönhet, medan manstyperna 
variera något även om de alla verka stilla och betänksamma. 

Kring kärnan av oomtvistliga Rodeprodukter har efler hand in
rangerats grupper av Rodeinfluerade ting, vilka kunna rymma 
varianter, som avlägsnat sig ganska långt från grundformen och 
sinsemellan divergera så kraftigt, all man knappas! förnimmer 

5 Tidigast hos Adolf Goldschmidt, Bode und Notke, zwei Liibecker Maler, 
Zeitschrift fiir bildende Kunst 1901, s. 31 f.; jfr även Andreas Lindblom. Nord-
tysk skulptur och måleri i Sverige frän den senare medeltiden, Stockholm 
1916, s. 17 f. 
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den gemensamma utgångspunkten.6 I ingen av dessa grupper hör 
dock Hamburghelgonet hemma, varken stilistiskt eller kvalita
tivt; i det senare avseendet är han dessutom klart överlägsen fler
talet anslutna verk. 

Hos Rode känna vi tydligt sambandet med de idealiserande 
strömningarna i nederländskt 1400-talsmåleri, och bland dess 
företrädare bör han ha haft kontakter och hämtat förebilder. 
Man tycker sig t. ex. i Lukasaltarets agerande känna igen Dirk 
Bouts litet kantiga, stilla och behärskade gestalter med deras 
magra markerade ansikten, från 60- och 70-lalen, och Rodes 
jämnårige Hans Memling har åtskilliga motsvarigheter till hans 
människoskildringar. 

I Hamburgbilden se vi tveklöst en av nederländskt måleri av-
hängig produkt, bara i än högre grad och i flera avseenden iin 
vad som gäller Rodes sedan gammalt erkända verk. Nederländskt 
eller västtyskt verkar landskapet med blomstermatta, pa vilken 
helgonet trampar och som är direkt främmande för liibcckisk tra
dition; en och annan gång se vi enstaka blomstertuvor på liibcckskt 
område men icke den markvariant som det här är fråga om. 
Man har velat tänka sig att Herman Rode plötsligt låtit sig fresta 
att efter nya reproduktionsförlagor, t. ex. mäster E. S'. arbeten, 
skapa denna blomstermatta för sin hclgonkung, såsom kontrast 
till de sedvanliga rutgolven eller fantasilösa markytorna. Förf. 
har emellertid svårt att begränsa skillnaden mellan Herman Rodes 
erkända produktion och den aktuella bilden till vissa komposi
tionstillägg. 

Människogestalten själv, placerad mot det djupa perspektivet, 
är icke strängt liibecksk. Den ovan poängterade modelleringen 
av rustning och attribut, utnyttjandet av glansdager- och färg
kontrasteffekter, de ädelstensprydda insignierna, allt är helt skilj
aktigt från begreppet Lubeck och Rode. Glorian med dess inpun
sade ornament, ansiktsovalen hos Hamburghelgonet, öron- och 
kindlinjens samordnande, detta är visserligen vad man finner 

« Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik, VI, s. 101 f. och 124 f. Jfr 
t. ex. den rustningsklädde S:t Patroklus från Mariakyrkan i Lubeck (för
störd 1942; Stange fig, 214) och flygelmålningarna från Katharinenkirche 
(nn i St. Annen Museum: Stange fig. 207), 
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både hos Rode själv och i hans verkstadsarbeten,7 men på dessa 
återfinnas ändå icke den spända huden, den klara blicken, de 
smala, »ytligt» placerade ögongloberna. 

Förf. har med andra ord svårt att inse, huru samma hand 
skulle ha kunnat föra penseln i fallet Salem och modellera helgo
net i Hamburg. Man måste då förutsätta existensen av en gren av 
Rodes verksamhet, som hittills icke varit känd. Man skulle, efter
som Rode — såsom vi vant oss att karakterisera honom — icke 
möter oss i Hamburgbilden, få utgå ifrån att han kort efter Salem-
skåpets fullbordan blivit utsatt för ett förnyat och kraftfullare 
nederländskt inflytande, vilket skulle ha resulterat i den myckel 
rutinerade Hamburgbilden. I samband med nederländsk påver
kan hos Rode nämndes Hans Memling; hos denne kan möjligen 
sökas motsvarigheter både beträffande hållningen, den stilla be
grundan hos Hamhiirglielgonet och de intensiva, gula metalliska 
nyanserna i hans rustning.8 

Förf. vill framföra som sin förhoppning, att den som före 
Kunsthalle i Hamburg var ägare till den aktuella bilden av hel
gonkungen skulle vilja eller bli i stånd att ställa upplysningar om 
målningens tidigare historia till förfogande. Dessa skulle kanske 
kunna leda till kunskap om både ursprung och bestämmelse. 
I Sverige känner förf. icke något så närbesläktat verk, att man 
skulle kunna peka på ett sammanhang, än mindre på rester äv
en och samma komposition. 

Trots svårigheten att peka på verkstadssammanhang och trots 
frånvaron av varje ursprungsuppgift önskar förf. emellertid bi
behålla tolkningen av målningen som en S:t Erik. Intet annat 
kunganamn passar i detalj in på den rustningsklädda, med spira, 
riksäpple och svärd utrustade figuren. Ludvig av Frankrike är 
som tidigare nämnts icke aktuell, och ingen av de engelska helgon-
kungarna — Edvard, Edmund, Oswald — företer, efter vad förf. 
förstått, den här synliga attributkombinationen. Ur svensk syn
punkt vore följaktligen varje uppgift av intresse, eftersom en 

7 Jfr. t. ex. det svenska Sorundaskäpets flygelmålningar; Lindblom, a. a. 
fig. 16—18. 

8 Jfr t. ex. detaljer i Memlings Danzig-altare av år 1471 med dess själa
vägande S:t Mikael, avsett för italiensk bestämmelseort men bortfört under 
transporten dit oeh placerat i Danzig år 1473. 
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Eriksbild förutsätter ett samband med Sverige. Nordtyska förgre
ningar av Erikskullen äro obekanta. Enstaka dansk-norska Eriks-
bilder äro kända, säkerligen att betrakta som unionsprodukter; 
lill Danzig har verkligen en svensk donation av ett Eriksprytt al
tarskåp funnit vägen år 1438,9 men därutöver finnes intet utanför 
Sveriges gränser. 

Omöjligheten av att på nuvarande stadium kunna vare sig 
framlägga antydan om föremålets ursprung eller påvisa spår av 
återstoden av den komposition, i vilken målningen en gång ingått, 
bidrager till att de som i denna se en ny Rodeprodukt kunna anse 
sig obesegrade i diskussionen om Hamburgs värdefulla nyförvärv. 
Med fog kunna de anföra bristen på realism i tanken, att en må
lare av här ifrågavarande kvalitet skulle förblivit obekant ända 
till nu och att arbeten av hans hand icke skulle återfinnas i andra 
nordeuropeiska samlingar, detta så mycket mera som man trots 
allt måste hålla sig inom Rodes stilistiska krets, fastän respektive 
konstverk i tekniskt avseende divergera. Verkstadsarbete i be
tydelsen vidareutveckling från altarskåpet från Salem, sådant 
vi möta det i Mariaskåpet frän Sorunda, kan det emellertid här 
aldrig bliva tal om. 

B Thordeman, a. a. s. 231 not 116. Skåpet existerar icke. iir blott doku
mentariskt känt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

.1/. Rydbeck: Probleme um Erik den Heiligen in der Hamburger 
Kunsthalle. 

Vor ein paar Jahren gelang es der Hamburger Kunsthalle, ein seltenes 
Stuck zn crwerben: ein ausserordentlich gut crhaltcnes, kunstlerisch hoch-
itehendei, spätmillelalterliches, wahrscheinlich norddeutsches Tafelgemäldc 
eines Heiligen. Dies erregte natiirlich in nordischen Fachkreisen Aufsehen. 
Schwcdiseherseits wuchs das Interesse in bohem Grade, als man erfuhr, dass 
das Gemälde einen Heiligenkönig in Ritterrustung darslellc. 

Die Ncucrwerbung (Fig. 1—2) ist von Dr. Diedrich Roskamp ausfiihrlich 
beschrieben nnd veröffentlicht worden. Dieser geht davon aus, dass es sich 
hier um eine Darstellung St. Eriks handelt — die erste Deutung als eines 
Sf. Louis ist ganz wcggefallen. Er stellt fest, dass wir hier vermutlich einen 
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sog. Standfliigel1 eines Allars haben, und nimmt als selbslverstiindlieh an. 
dass wir ein bisher vollkommen unbekanntes Werk von Herman Rode vor 
uns haben. 

Das Gemälde, dessen Ursprung nicht festslellhar ist. wird allgemein als 
eine Parallele zu einem im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm 
befindlicben St. Erik betrachtet, der auf dem linken Flugel des Altarschreins 
der Kirche von Salem dargestellt ist (Fig. 3). Die Bilder sind zweifellos in 
vieler Hinsicht ähnlich, betreffend Haltung, Proport ionen nnd Romposition; 
auch chronologisch besteht kein grösserer Unterschied; wie Rustungs- und 
Dekoralionsdetails bczeugen, durfte das Stockholmer Bild in den Anfang der 
1480er Jahre zu datieren sein, das Hamburger Bild einige Jahre später. 

Der St. Erik von Salem ist in derselben Weise wie der Heilige von Ham
burg in die Bildfläche hincinkomponiert , doch ist er auf einen wiirfelförmig 
gemusterten Steinboden gestelit, gegen einen Drapericfond aus granatapfel-
gcmuslertem Brokat in Gold und Rot, iiber welchem sich ein mil Steinen 
ubersäter Himmel ansetzt. Abgeschen von den Farben der Draperie stehen 
wir hier vor einer blonden kuhlen Farbemkala , einer Geslall mil weichen, 
ein wenig versehwommenen, sogar leicht gesebwollenen Gesiehlsziigen. wo die 
kleine gerundete Nase nnd die dentliehe Modelliernng der grossen, hell sehat-
lieilen und flachen Angenhöhlcn um die in die Ferne blickenden, milden 
nnd auseinanderslehenden Augen charaktcristisch sind. Die Hände des Sale-
mer Erik sind gummiartig, etwas schlapp in ihrem Griff um Zepter inni 
Schwertgriff, und das Schwert ist mit gewisser Miilie in das Bildfeld ein
gezeichnet. Was diesen Heiligenkönig in Ritterriislung fernerhin kennzeich-
net, ist, dass die distinkt umrissenen Harniscbplatten als fast ebene, silber-
und goldlasierlc Flachen wiedergegeben werden — Gold n. a. fiir den Knie-
IIIKI Oberschenkelschutz — wobei einfaelie Schattierung und Strichelung Ver-
zicrungen, Verbindungilinien und Biegungen angeben, — diei in enticbiedenem 
Gegensatz zu den mit kräftiger deckender Farbe gegen heUei, ott scharf 
gelbes Licht modellicrtcn, den Körper nmsehlicssenden Rustungsteilen des 
Hamburger Heiligen. Während das Zepter des Salemer Erik den Schaft ent-
lang einfach schattierl ist, wird das von den schmalen, artikulierten Fingern 
des Hamburger Heiligen umschlossenc Zepter dank einer Reihe parallcler, 
vertikaler Farbstreifen unbestreitbar plasliseh gerundet. 

Der kleine, auserlesen schöne Altarschrein von Salem ist Herman Rodes 
zenlraler und eigenhändigcr Produktion zugeschrieben worden. Die Uber-
eiiistininmngen zwischen diesem und Rodes dokumentarisch nai-hgewiescnen 
Werken sind unlcugbar. Wir finden die diinne Farbenschicbt wieder. die 
k itlile Farbcnskala mit den typischen blanen Tonen, wir sehen Gestailen mit 
oft undramalischen, unbeholfenen Gebärden und formlösen, gnmmiartigen 
Handen. Stille, wciche Gesichter mit auscinander- und hervorstebenden Augen 
mit mildem, , ,versonnenem" Blick, in grossen schaltierten Höhlen; iiber die 
Stim gelncilel einen Gesichlsumriss, der sich ungebrochen iiber Ohren und 

1 Eine Entsprechnng zu diesen Standfliigetn gibt es ni. W. jetzt nicht in 
Schwcilen. 

231) 



I> 11 O B I. E M K R I N G E R I K D E N H E I. 1 G E 

Schläfen verbreitert, eine etwas knollige Nase, keine scharfen Begrenzungs-
linicn. Die Fraucnanllitze sind von recht einförmiger Schönheit, während die 
männlichen Typen etwas variieren, wenn sie auch alle still und bedächtig 
wirken. 

Um den Kern der unumstrit tenen Rode-Produkte -sind allmählich Gruppen 
von durch Rode beeinflussten Dingen cinrangiert worden, welche Varianten 
umfassen können, die sich recht weit von der Grundform entfernt haben 
und untercinander so stark divergieren, dass man kaum den gemeinsamen 
Ausgangspunkt verspiirt. In keine dieser Gruppen passl jedoch der Ham
burger Heilige, weder stilistisch noch qualilativ, in letzlerer Hinsicht ist er 
iibrigens den meisten dieser Werke unbedingt iiberlegen. 

Bei Rode fuhlen wir deutlich die Verbindung mit den idealisierenden 
Strömungen der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunder ts , unter ihren 
Vertretem muss er Kontakte gehabt und Vorbilder gefunden haben. In dem 
Hamburger Bild sehen wir zweifellos ein von der niederländischen Malerei 
abhängigcs Produkt, und zwar in noch höherem Grade und bezielmngsreieher 
als bei Rodes seit alters anerkannten Werken. Auffallend ist die Lsindschafl 
mit dem Bliitentcppich, auf den der Heilige tritt und der lubeckiicher Tradi
tion direkt fremd ist; man hat annehmen wollen, dass sich Herman Rode 
plötzlieh hat dazu verfuhren lassen, nach neuen Reproduklionsvorlagen die
sen Blutentepplch fur seinen Heiligcnkönig als Kontrast zu den iiblichen 
wiirfelförmig gemusterten Fussboden und phantasielosen Stendflächen zu 
scbaffen. Dem Verf. fällt es indessen schwer, den Unterschied zwischen Ro
des ancrkannter Produktion und dem angezogenen Bild auf gewisse Kom-
positionszugaben zu beschränken. 

Die menschliche Gestalt selbst, gegen die tiefe Perspektivo geslcllt, ist 
nicht Itreng liibeckisch. Die oben hervorgehobene Modelliernng von Riislung 
und Attributen, die Auswertung von melallischen Glanzlichlcrn und Farben-
kontrasteffekten, die edelstcingezierlen Insignien, u .a . der glasblanke Reicbs-
apfel, allés ist grundverschieden von dem Begriff Liibeck nnd Rode. Die 
Glorie mit ihren eingepunzlen Ornamenten, das Gesichtsoval des Hamburger 
Heiligen. die Koordination der Ohren- und Wangenlinieii, — dies findel sich 
zwar in ähnlicher Weise bei Rode selbst und in seiner Werkstatt , aber nicht 
findel sich dort die straffe Haut, der klare Blick, die schmalen, „oberfläch-
lich" plazierlen Augäpfcl. 

Dem Verf. liilit cs mit anderen Worten ichwer zn denken, dass dieselbe 
Hand in Salem den Pinsel gcfuhrt und in Hamburg den Heiligen modellierl 
haben könntc. Man miissle solchenfalls die Exisleuz eines Täligkeilsliereiehs 
Kmles annehmen, der bisher unbekannt war. Man miisste davon ausgeben, 
dass Rode kurz nach der Vollcndung des Salemer Sehreins einem eriienlen 
und kräftigeren niederländischen Einfluss ausgesetzl war, der in dem sehr 
roulinicrtcn Hamburger Bild gipfelte, da uns Rode. wie wir ihn zn cfaarak-
terisieren pflegen, dort nicht begegnel. 

Verf. mochte seiner Hoffnung Ausdruck geben, dass dcrjenige, der vor 
der Hamburger Kunsthalle Besilzer dieses Heiligenköniglbildei war. iilirr 
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die fruhere Geschichte des Gemäldes Auskunft zu crteilen gewillt oder mi
stande sei. Trolz der Schwicrigkeit, die Verbindung mit einer Werkstat t auf-
zeigen zu können, und trotz des Fehlens jeglicher Ursprungsangaben, wiinscht 
Verf. indessen die Deutung des Gemäldes als einer St. Eriksdarstellung bei-
zubehalten. Kein anderer Königsname passt so zu der Gestalt in Riislung mit 
Zepter, Reichsapfel und Schwert. Ludwdg von Frankreich kommt, wie er
wähnt, nicht mehr in Frage, und keiner der englischen Heiligenkönige — 
Edvard, Edmund, Oswald — weist m. W. die hier sichtbare Attributenkom
bination auf. Vom schwedischen Ståndpunkt aus wäre somit jede Angabe 
von Interesse, da ein Eriksbild eine Verbindung mit Schweden voraussetzl. 

Die Unmöglichkeit, im jetzigen Stadium den Ursprung des Gcgenstandes 
auch nur andeutungsweise anzugcben, noch auch den Rest der Komposition, 
der das Gemälde einmal angehörte, aufzuweisen, trägt dazu bei, dass diejeni-
gen, die in ibm eine neue Rodeproduktion sehen, sich bei der Diskussion 
der wertvollen Hamburger Neuerwerbung als unbesiegt betrachten können. 
Um eine Werkstattarbeit im Sinne einer Weiterentwicklung von z. B. dem 
Altarschrein von Salem zu dem Marienschrein von Sorunda känn es sich 
jedoch keinesfalls handeln. 
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